Há um espirito de imobilidade
O povo saiu do Egito e teria que entrar na terra prometida
Por muito que digamos que travamos a batalha muitas vezes travamos a obra de Deus por nosso
próprio comportamento
Há muitos de nos que estão no exercito mas estão detidos ou paralisados
A palavra de deus é loucura e assim connosco pois deixamos de estar imobilizados e passamos
a estar activos
Muitas vezes achamos que somos fortes mas com o decorrer da vida constatamos que tudo
começa a cair
Muitas vezes movemo-nos em muitas áreas mas nao nos movemos no espiritual
Os espias que trouxeram o reporte negativo simbolizam os paralisados
Mas em Josué e caleb houve outro espirito
David nao tinha esdudo de Rei e somente usou as as suas armas
2Sm 5:6 Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam
naquela terra e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão,
como quem diz: Davi não entrará neste lugar
O coxo e cego nas muralhas da cidade de David era para ridicularizar o povo de Deus recordando-lhes o seu passado

16 Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos.
17 À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já
está preparado.
18 Não obstante, todos, à uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um
campo e preciso ir vê-lo; rogo-te que me tenhas por escusado.
19 Outro disse: Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las; rogo-te que me
tenhas por escusado.
20 E outro disse: Casei-me e, por isso, não posso ir.
21 Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao
seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os
aleijados, os cegos e os coxos.
A circunstância de hoje nao e a tua situação final
Sl 92:7 ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a
iniqüidade, nada obstante, serão destruídos para sempre;
8 tu, porém, SENHOR, és o Altíssimo eternamente.
9 Eis que os teus inimigos, SENHOR, eis que os teus inimigos perecerão; serão
dispersos todos os que praticam a iniqüidade.
10 Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem; derramas sobre mim o óleo
fresco.

